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§ 130 - Beslut om tilläggsanslag av medel för 
anpassning av förskolan Prästkragen, Råda  
Bakgrund och syfte 
Samhällsbyggnadsavdelningen har sedan tidigare ett projekt för anpassning av 
lokaler vid förskolan Prästkragen i Råda. I projektet har större ytor tillskapats och 
anpassats efter verksamhetens behov. Fönster och ytskikt har bytts efter behov. 
Under arbetet har Samhällsbyggnadsavdelningen konstaterat att det finns brister 
med taket som måste åtgärdas. Genom att åtgärda de upptäckta bristerna i 
samband med pågående arbete finns vissa samordningsvinster att göra. Bristerna 
anses nödvändiga att åtgärda inom de närmsta åren. 
Samhällsbyggnadsavdelningen bedömning är att inga större underhållsåtgärder 
återstår på prästkragen efter att taket är åtgärdat. 
 
Kostnaden bedöms uppgå till 700 000 kr. 

Handlingar i ärendet 
Kommunledningsutskottets protokoll, 2022-05-31 § 51 
T.f. samhällsbyggnadschef Emil Florells tjänsteskrivelse 2022-05-25. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner förslaget om anpassningar inom förskolan 
Prästkragen om 700 000 kr. Investeringen finansieras genom tilläggsanslag. 
 
Beslutet skickas till: 
T.f. samhällsbyggnadschef emil.florell@hagfors.se 
Ekonom sofia.eriksson@hagfors.se 
Skolchef jenny.dahlin@hagfors.se  

mailto:emil.florell@hagfors.se
mailto:sofia.eriksson@hagfors.se
mailto:jenny.dahlin@hagfors.se


Sammanträdesdatum Sida 1/1 
  

Protokollsutdrag 2022-05-31 
  
Kommunledningsutskottet  
  
   
  

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 
0563-185 00 Dalavägen 10 683 80 Hagfors kommun@hagfors.se 212000-1884 

 

Dnr KS/2022:298 

51 - Beslut om tilläggsanslag av medel för anpassning 
av förskolan Prästkragen, Råda  
Bakgrund och syfte 
Samhällsbyggnadsavdelningen har sedan tidigare ett projekt för anpassning av 
lokaler vid förskolan Prästkragen i Råda. I projektet har större ytor tillskapats och 
anpassats efter verksamhetens behov. Fönster och ytskikt har bytts efter behov. 
Under arbetet har Samhällsbyggnadsavdelningen konstaterat att det finns brister 
med taket som måste åtgärdas. Genom att åtgärda de upptäckta bristerna i 
samband med pågående arbete finns vissa samordningsvinster att göra. Bristerna 
anses nödvändiga att åtgärda inom de närmsta åren. 
Samhällsbyggnadsavdelningen bedömning är att inga större underhållsåtgärder 
återstår på prästkragen efter att taket är åtgärdat. 
 
Kostnaden bedöms uppgå till 700 000 kr. 

Handlingar i ärendet 
T.f. samhällsbyggnadschef Emil Florells tjänsteskrivelse 2022-05-25. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner förslaget om anpassningar inom förskolan 
Prästkragen om 700 000 kr. Investeringen finansieras genom tilläggsanslag. 
 
Beslutet skickas till: 
T.f. samhällsbyggnadschef emil.florell@hagfors.se 
Ekonom sofia.eriksson@hagfors.se 
Skolchef jenny.dahlin@hagfors.se  
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2022-05-25 
 

Tjänsteskrivelse  
  
Samhällsbyggnadsavdelningen   
Emil Florell  
0563-185 00 Till 
Emil.florell@hagfors.se Kommunfullmäktige 
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0563-185 00 Dalavägen 10 683 80 Hagfors kommun@hagfors.se 212000-1884 

Beslut om tilläggsanslag av medel för anpassning av 
förskolan Prästkragen, Råda 

Bakgrund och syfte 
Samhällsbyggnadsavdelningen har sedan tidigare ett projekt för anpassning av 
lokaler vid förskolan Prästkragen i Råda. I projektet har större ytor tillskapats och 
anpassats efter verksamhetens behov. Fönster och ytskikt har bytts efter behov. 
Under arbetet har Samhällsbyggnadsavdelningen konstaterat att det finns brister 
med taket som måste åtgärdas. Genom att åtgärda de upptäckta bristerna i 
samband med pågående arbete finns vissa samordningsvinster att göra. Bristerna 
anses nödvändiga att åtgärda inom de närmsta åren. 
Samhällsbyggnadsavdelningen bedömning är att inga större underhållsåtgärder 
återstår på prästkragen efter att taket är åtgärdat. 
 
Kostnaden bedöms uppgå till 700 000 kr. 

Handlingar i ärendet 
T.f. samhällsbyggnadschef Emil Florells tjänsteskrivelse 2022-05-25. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner förslaget om anpassningar inom förskolan 
Prästkragen om 700 000 kr. Investeringen finansieras genom tilläggsanslag. 
 

 

Emil Florell   
T.f. samhällsbyggnadschef   
 
Beslutet skickas till: 
T.f. samhällsbyggnadschef emil.florell@hagfors.se 
Ekonom sofia.eriksson@hagfors.se 
Skolchef jenny.dahlin@hagfors.se 
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